עדויות קוראי הספר
" ספר מאד יפה ,מהנה! ,נעים ,מזמין ,פתוח ,נדמה לי שמאפשר באמת לכל אחד בקצב
שלו ומהמקום שבו הוא נמצא להצטרף למסע שאת עורכת ,בנעימות גדולה ,בהמון
אהבה לקורא (זה ממש נשפך בין הדפים! ,) ..ביכולת הנהדרת שלך לדבר בגובה עיניים,
להימנע לחלוטין מנימה של "אני יודעת" .הצלחת גם מאד בשילוב בין "תורה" לבין
סיפורים בכלל וסיפורים אישיים בפרט שמשרתים את ההבנה של הקורא לנושא שאת
מעלה .בקריאה בספר עלה בי מאד הרצון להכיר את מי שכתבה אותו ,כי באמת
נחשפתי לאישיות מאד רגישה ואנושית מחד  ,ומאידך אשה חזקה ,נחושה ,ובעלת
כוחות העצמה לעצמה ,לסביבתה ולמתאמנים שלה".
שלמה רוטשילד
 Coach4coachבית צמיחה למאמנים

"הספר שלך ניפלא .אני באמצעיתו ואני כבר מוצא איזה שימוש נהדר אני עושה בו".
אסף מנכ"ל ויו"ר עסקי

"קראתי בעניין רב .התרגשתי במיוחד מהפרקים בהם את חולקת עם הקוראים את ניסיון
החיים שלך ,בעיקר ברגעים הקשים ,וההצלחה לגדול ולהתפתח מהם .צריך הרבה אומץ
ופתיחות לעשות זאת ,דבר נדיר וממש לא מובן מאליו.בטוחה שהספר יכול לעזור
ו״להפיל אסימונים״ לרבים".
חמוטל גת  -עו"ד מגשרת

"שמחתי להשתתף בערב השקה מדהים ומרגש מאוד .את היית מדהימה "כוכבת על"
.הסיפור שלך משכנע ומרגש ומעל הכל אמיתי האנשים שדיברו בהתרגשות הוכיחו
שאת אלופה".
סימון אלפסי ראש עיריית יקנעם

"הי סיגל ,הוספתי לעצמי ביומן ארוחת צהריים כפגישה יומית קבועה!"
אילן אייזיק ,מנכ"ל ובעלים פוינטר מערכות תוכנה בע"מ

"מרגישים אותך בכל עמוד .המון חוזק והמון אהבה ורכות .הסיפורים נותנים נפח להבנת
התהליך האישי השלם .ההבנה ששאיפות אישיות הן לא רק עסקיות אלא לחיות חיים
מלאים ,לאהוב את עצמך ולגדול ולצמוח בכל שלב בחיים...מעניין שאת עובדת עם
הרבה גברים .. .ממש תודה על המתנה שאת מביאה לעולם העסקים ועל חוכמת החיים
שלך .מרגישה ברת מזל שפגשתי אותך"
שרון מסTHE ART OF BRANDING ,

"דניאלה הביאה את הספר שלך לעבודה .מהבוקר אני שרועה במילותיו היפות
והמרגשות"
ליאת וייסבוך ,מנכ"לית אופק לתעסוקה מעברים בעמק.

״הספר אסרטיבי מצד אחד אבל אישי ופגיע מצד שני ,הוא מוביל את הקורא וגם משתף
אותו בתהליכים בעת ובעונה אחת .הוא בוגר ,לא מתיימר והרבה אנשים ימצאו בו
משמעות ולא ינסו להתאים אותו לקטגוריות חשיבה קיימות ולדברים שהם כבר
מכירים .מי שיתעמק בו ימצא הרבה תובנות חשובות״.
יהל  , DEMETERייעוץ אסטרטגי

"קניתי לילדים שלי לראש השנה ,כספר חובה"
דני בנימין ,מנכ"ל הזורע אקווטיקס

"סיגל יקרה ,ניצלתי את הסופ"ש הזה לקרוא את ספרך המרתק.מצאתי את עצמי בחלק
גדול מעמודי הספר.מעבר לתוכן עצמו ,גם העיצוב מאד מזמין ושובה לב.ברור לי עכשיו
למה היה כל כך חשוב לך "להספיק" להוציא אותו לאוויר העולם.בטוח שאני עוד אחזור
לעיין בו"...
ניצן כהן .מנכ"ל ארד דליה טכנולוגיות בע"מ

" התחלתי לקרוא אתמול .אני כבר בפרק השני וכבר למדתי מספר דברים רלוונטיים
ביותר לגבי אחד מעובדי שרואה בכל דבר (כולל הישגים שלו) את הצד השלילי בלבד.
מקווה שאוכל לעזור לו בעזרת הטיפים שלך .כבר היה שווה"
דן כרמיIntel Development Center .

"אני רוצה לקנות עוד  2ספרים .בכורי טס ללימודים בחו"ל ואני רוצה לציידו"

משה גולדברג .מוסיקאי "רץ בשבילים"

